
PARK RIEGROVY SADY

Nabídka pro firmy 
• eventy a večírky 
• marketingová spolupráce



PARK Open Air Pub 

PARK Riegrovy sady je pivní zahrádka v prostředí jednoho  
z nejkrásnějších pražských parků. Areál s kapacitou více než 1 000 
hostů se rozprostírá pod vzrostlými kaštany v prostoru, kterému vévodí 
historické pódium, které se dočkalo obnovy a dnes na něm pravidelně 
koncertují známé české kapely. 

V období významných sportovních akcí, jako jsou hokejové a fotbalové 
šampionáty, je PARK vybaven velkoplošnými obrazovkami (největší 
projekce v Praze), na kterých jsou vysílány sportovní přenosy.



Nejkrásnější venkovní 
posezení na Vinohradech 

Zahrádka se v posledních dvou letech dočkala 
revitalizace – návštěvníci si dnes objednávají 
občerstvení, alkoholické i nealko nápoje  
a perfektně ošetřený tankový Prazdroj  
v moderně vybavených gastrokontejnerech.   

Posadit se mohou u nového zahradního 
nábytku, proti slunci i dešti je chrání moderní 
zastínění a obnovy se dostalo i historickému 
pódiu pro kulturní akce.



V PARKU se čepuje perfektně ošetřená 
tanková Plzeň do skla.



PARK je plný akcí od jara do zimy 

I když byl rok 2020 i 2021 poznamenám restrikcemi spojenými se šířením 
koronaviru, v prostorách PARKU se podařila zrealizovat celá řada koncertů 
pod hlavičkou festivalu Muzika v Parku (Chinaski, Mirai, IMT Smile,  
Anna K., Bára Poláková, PSH a další), několik gastrofestivalů (Prosecco 
fest, Víno v Parku, Craft Beer Fest apod.), své místo si zde našla stylová 
kavárna v historickém Citroënu i pravidelně se obměňující nabídka 
foodtrucků.  

Během zimy  si zde mohli návštěvníci zabruslit i se zahřát u ohně  
a svařáku ve vánočně vyzdobeném parku.



Mirai při koncertě ze série Muzika v Parku.



EVENTY A FIREMNÍ VEČÍRKY



Firemní večírek pod širým nebem 
Riegrovy sady poprvé v historii otevřely své brány eventům a večírkům.  

Posezení pro stovky lidí? Food festival pro celou firmu? Akce se 
soukromým koncertem? Není problém, to všechno umíme. PARK Riegrovy 
sady je prostor jedné z největších zahradních restaurací v Praze.  

Rozprostírá se s kapacitou akcí pro 100 až 1 200 hostů a zrekonstruovaným 
historickým pódiem pod staletými kaštany v krásném parku na 
Vinohradech a nabízí unikátní umístění i atmosféru – jste tu v centru 
Prahy, přitom v přírodě. 

Prostor více než 2 000 m2 nabízí možnost umístění nejrůznějších aktivit  
a atrakcí, které zpestří program akce.



Dominantou Parku je historické pódium



V PARKU to žije v létě i v zimě 

Neměla vaše firma kvůli covidu už dva roky žádný večírek a už by to chtělo 
dát si s kolegy pár drinků? Nechce se vám ale do uzavřených prostor klubů 
a barů? Nabízíme uspořádání večírku pod širým nebem.  

Celoročně je možné využít ozvučené pódium pro živou i reprodukovanou 
hudební produkci (kapela nebo DJ). 

Program večírků můžeme oživit živou cooking show nebo profesionály 
vedenou školou grilování.



Firemní večírek v Riegrových sadech



Akci je možné zrealizovat nejen v průběhu letní sezóny. V PARKU to žije  
i v zimě. O adventu je PARK vánočně vyzdoben a nasvícen a svařák si u nás 
můžete s kolegy vychutnávat třeba u rozpálených košů s ohni. Pro 
případnou nepřízeň počasí není problém v PARKU postavit venkovní 
velkokapacitní stany. V plánu je také realizace zimní zahrady s kapacitou 
100 osob.



Bezpečnost na první místě 

PARK se již v roce 2020 stal místem, kde je bezpečnost návštěvníků na 
prvním místě. Nad akcemi zde dohlíží covid manager, který zohledňuje 
aktuální bezpečnostní nařízení i preventivní doporučení. 

‣ venkovní areál 
‣ kapacita pro dostatečné rozestupy skupinek i jednotlivců 
‣ kombinace míst na stání a na sezení 
‣ několik nezávislých zábavních a gastronomických středisek 
‣ jsme nejflexibilnější prostor schopný reagovat na jakákoliv nová opatření 
‣ crowd safety management pod dohledem profesionálů se záštitou 
Českého červeného kříže 





Eventy v PARKU Riegrovy sady jsme realizovali mimo jiné již pro:

PARK má spoustu možností 
 
Večírek jako Oktoberfest, firemní fandění při sportovním zápase, 
venkovní grilování, street food festival, pivo s generálním ředitelem, 
večírek s koncertem, vánoční večírek s bruslením… To všechno už  
v PARKU proběhlo. Těšíme se na další výzvy a zajímavé večírky pod 
širým nebem.



MARKETINGOVÁ SPOLUPRÁCE



Marketingové a další spolupráce 

PARK navštíví každý měsíc desítky tisíc hostů. Pravidelně zde pořádáme 
gastrofestivaly, koncerty nebo organizované projekce významných 
sportovních událostí. 

Vaše firma se může stát partnerem PARKU nebo vybraných událostí  
a oslovit jeho návštěvníky. 



Možnosti spolupráce 
1) Partnerství PARKU 

Společně najdeme nejvhodnější způsob propojení obou značek  
a způsob prezentace partnerství. Nemusí se jednat jen o branding  
v místě, upřednostňujeme kreativní a efektivní způsoby.  

2) Partnerství akcí v PARKU 
Každý rok se zde pravidelně konají hudební a sportovní akce a gastrofestivaly, 
které mohou mít svého hlavního partnera. Jsme otevření i vymyšlení akce na 
míru klientovi. 

3) Využití prostor PARKU pro prezentaci značky 
Je možné se domluvit na uspořádání krátkodobých promocí, samplingu apod. 

4) Uspořádání eventu v PARKU 
PARK disponuje kapacitou až 1 200 osob, pro které je možné uspořádat firemní 
akci, koncert či večírek, a to v jakémkoliv období roku.



Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace. 

eventy@parkriegrovysady.cz 
www.parkriegrovysady.cz 

Chcete vidět, jak to v PARKU žije každý den? 
Facebook: PARK Riegrovy sady | Instagram: @park_riegrovy_sady 
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